
Uchwała Nr … /2019 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grzawa 

z dnia 24 września 2019 r. 
 

 
w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 
z 2014 poz. 301 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna 
XLIV/317/2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki  

 
Zebranie Wiejskie Sołectwa Grzawa uchwala 

 

§ 1. 

Przyjąć wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzawa na rok 
2020, na realizację zdań służących poprawie warunków życia mieszkańców – stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

 

……………………………………………… 

                                                                                                                         (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr …./2019  
Zebrania Sołectwa Grzawa 
z dnia 24 września 2019 r. 

 

 

Sz. P.  
Jan Słoninka 

Wójt Gminy Miedźna 
 
 
 

Wniosek w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 
z 2014 poz. 301 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Miedźna 
XLIV/317/2014 z dnia 25.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki zgłaszamy do wykonania ze środków 
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 następujące zadania: 

 
1 Dofinansowanie Dożynek Sołeckich w kwocie 5 000 zł 
2. Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby 

sołectwa 
w kwocie 5 000 zł 

3. Zakup sprzętu gastronomicznego – warniki i termosy na 
potrzeby sołectwa 

w kwocie 1 000 zł 

4. Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy 
boisku w Miedźnej 

w kwocie 5 000 zł 

5. Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich w kwocie 13.716,30 zł 
 

 
Zadania zostaną wykonane w łącznej kwocie 29. 716,30 zł w ramach funduszu sołeckiego 
sołectwa Grzawa na rok 2020. 
 
 

Uzasadnienie 
 
 

Realizacja zadania pod nazwą: „Dofinansowanie Dożynek Sołeckich” przyczyni się do rozwoju 
aktywności i integracji społeczności lokalnej. Zadanie to wpisuje się w „Priorytet Strategiczny I : 
Rozwój Kapitału ludzkiego cel operacyjny I.3: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy”. 
Przedmiotowe zamierzenie wpisuje się w zadania własne gminy wskazane w art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy 
z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj, Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.). 
 
Realizacja zadania pod nazwą: „Zakup projektora multimedialnego i ekranu na potrzeby sołectwa 
Realizacja zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu gastronomicznego – warniki i termosy na potrzeby 
sołectwa 
Realizacja zadania pod nazwą: „Dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy boisku w 
Miedźnej 
Realizacja zadania pod nazwą: „Doposażenie placu zabaw i terenów sołeckich 



Realizacja zadania pod nazwą: „Zakup 3 tablic z mapą sołectwa Grzawa” przyczyni się do poprawy walorów 
turystycznych sołectwa. Przedmiotowe zamierzenie wpisuje się w zadania własne gminy wskazane w art. 7 ust.1 pkt 10 
ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz cel operacyjny zapisany 
w Strategii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023” pod nazwą: „Rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej” 

Realizacja zadania pod nazwą: „Zakup namiotów na potrzeby sołectwa Grzawa” przyczyni się do rozwoju 
aktywności społeczności lokalnej oraz promocji organizacji z terenu sołectwa poprzez wykorzystanie zakupionych namiotów 
podczas imprez organizowanych na terenie sołectwa. Przedmiotowe zamierzenie wpisuje się w zadania własne gminy 
wskazane w art. 7 ust.1 pkt 18 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) 
oraz cel operacyjny zapisany w Strategii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023” pod nazwą: „Rozwój oferty 
kulturalnej i rekreacyjno-sportowej” 

Realizacja zadania pod nazwą: „Poprawa stanu technicznego gminnych dróg gruntowych, utwardzonych – ul. 
Zielonkówka i ul. Księża” przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, zapewniając bezpieczny dojazd do posesji i pól, a 
także poprawi komfort jazdy uczęszczających tymi odcinkami dróg rowerzystów. Przedmiotowe zamierzenie wpisuje się w 
zadania własne gminy wskazane w art.7 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2018 r. 
poz.994 z późn. zm.) oraz cel operacyjny zapisany w „Strategii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023” pod nazwą: 
„Poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej gminy” 
 

 
………………………………………………………… 

                                                                                              (pieczątka i podpis sołtysa) 


